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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

2.1. Tinjauan pustaka 

2.1.1. Manggis (Garcinia mangostana L.) 

Manggis merupakan tanaman yang berasal dari daerah Asia Tenggara 

meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Tanaman mangggis juga 

memiliki sebutan yang berbeda-beda tergantung dengan daerah masing-masing, 

seperti Lampung (manggus), Jawa Barat (manggu), Sulawesi Utara (manggusto), 

Sumatera Barat (manggista) dan sebagainya. Berdasarkan hasil identifikasi 

tumbuhan, tanaman manggis dapat diklasifikasikan sebagai berikut.  

Kingdom        :  Plantae 

Divisi             :  Spermatophyta 

Subdivisi        :  Angiospermae 

Kelas              :  Dicotyledonae 

Ordo               :  Guttiferanales 

Famili             :  Guttiferae 

Genus             :  Garcinia 

Spesies           :  Garcinia mangostana L.            

(Darmawansyih, 2014) 

Darmawansyih (2014) di dalam tulisannya menguraikan sifat morfologi 

tanaman manggis secara umum. Tanaman manggis memiliki morfologi akar 

tunggang bercabang yang menembus tanah, berwarna cokelat, dan putih kusam. 

Batang tanaman manggis berkayu, keras, permukaan tidak rata, berwarna 

kecoklatan, memiliki percabangan yang banyak dan mampu mencapai ketinggian 

6 - 20 meter. Daun tanaman manggis berbentuk bulat oval, bulat memanjang, 

tumbuh tunggal dan bertangkai pendek serta berwarna hijau mudah hingga tua. 

Duduk daun berhadapan atau bersilang berhadapan, ukuran daun 12 - 23 x 4,5 - 

10 cm, ukuran tangkai 1,5 - 2 cm. Struktur daun memiliki pertulangan yang 

tampak, permukaan halus dan di bagian bawah berwarna hijau kekuningan dan 
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putih. Bunga tanaman manggis berbentuk hampir menyerupai lonceng yang terdiri 

dari 4 kelopak tersusun dalam 2 pasang, mahkota 4 helai, benang sari 4 - 8 ruang 

dengan 4 - 8 kepala putik. Buah tanaman manggis berbentuk bulat, terdapat 

tangkai dan kulit tebal berwarna hijau jika masih muda dan matang berwarna 

keungguan hingga kecoklatan. Buah manggis memiliki daging tebal berwarna 

putih dan terdapat biji berwarna putih kecoklatan. 

Manggis merupakan tumbuhan fungsional karena sebagian besar dari 

tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obat. Bukan hanya daging 

buahnya saja yang dapat dikonsumsi dan dipercaya bermanfaat bagi kesehatan, 

namun menurut penelitian dalam kulit buah manggis juga terdapat sejumlah besar 

zat kimia yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Menurut Anindya (2012), kulit 

buah manggis mengandung senyawa xanthone yang meliputi mangostin, 

mangostenol, mangostenon A, mangostenon B, trapezifolixanthone, tovopilin B, 

α-mangostin, β-mangostin, garcinon B, flavonoid dan tannin. Kulit buah manggis 

mengandung 7 - 13% tannin, sedangkan bijinya mengandung 3% minyak, resin, 

dan zat pahit yang dinamakan mangostin. 

Di dalam penelitian Putra (2010), diidentifikasi bahwa senyawa xanthone 

merupakan komponen antimikroba kunci yang keberadaannya paling banyak di 

dalam kulit buah manggis yang diteliti dengan persentase relatif 33,87%. 

Xanthone merupakan senyawa yang terdiri dari cincin aromatik trisiklik yang 

disubstitusi dengan berbagai macam gugus fenolik, metoksi, dan isoprene. 

Xanthone memiliki senyawa turunan lainnya seperti 9-hydroxycalabaxanthone, 3-

isomangostin, gartanin, 8-desoxygartanin, γ-mangostin dan metoksi-β-mangostin 

(Anindya, 2012). Ekstrak kulit buah manggis mempunyai aktivitas melawan sel 

kanker meliputi kanker payudara, kanker hati, dan leukemia. Selain itu, juga 

digunakan untuk antihistamin, antiinflamasi, menekan sistem saraf pusat, dan 

tekanan darah, serta antiperadangan. Kulit buah manggis mengandung α-

mangostin, β-mangostin, dan garsinon B yang mempunyai aksi sebagai anti-

tuberkulosis karena dapat menghambat Mycobacterium tuberculosis dengan 

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) sebesar 6,25 µg/ml. 
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2.1.2. Pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap kualitas manggis dan 

kandungan senyawa bioaktifnya 

Manggis sebagaimana komoditas pertanian lainnya memiliki sifat 

perishable/mudah mengalami kerusakan yang menurunkan mutu/kualitas 

manggis. Kerusakan buah seperti sepal dan tangkai buah menjadi tidak segar, 

buah mengeras dan jaringan daging buah yang matang bergetah sehingga sukar 

dibelah dan sulit untuk memisahkan daging dengan kulitnya (Suyanti dan 

Setyadjit, 2007). Oleh karena itu, untuk mencegah kerusakan pascapanen buah 

manggis diperlukan penanganan yang tepat, sehingga kehilangan hasil dapat 

ditekan serendah mungkin. Menurut Sihombing (2015), permasalahan yang 

ditemui dalam penanganan pascapanen adalah proses penyimpanan. Beberapa 

faktor yang memengaruhi kualitas produk selama penyimpanan ialah suhu dan 

lama penyimpanan. Beberapa cara untuk menahan laju penurunan mutu buah-

buahan setelah panen di antaranya dengan pelilinan, pengemasan, dan 

pendinginan. 

Kesegaran buah dapat dipertahankan bila dilakukan penyimpanan  pada 

suhu dingin dengan kombinasi pengemasan atau tanpa pengemasan. Suhu 

penyimpanan buah diupayakan tidak boleh terlalu tinggi dan terlalu rendah. Suhu 

tinggi dapat mempercepat reaksi biokimia sehingga pematangan dan proses 

senesen akan berjalan lebih cepat. Sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat 

menyebabkan kerusakan buah akibat suhu dingin (chilling injury). Penyimpanan 

pada suhu 12 - 14 ºC mampu memperpanjang daya simpan buah selama 20 hari 

tanpa chilling injury (Suyanti dan Setyadjit, 2007). Hasil penelitian Sihombing 

(2015) menunjukkan bahwa manggis yang diberi perlakuan pelilinan 5% dan 

disimpan pada suhu 8 ºC memiliki umur simpan paling lama hingga 39 hari, 

sedangkan tanpa perlakuan pelilinan (0%) dan disimpan pada suhu 8 ºC dapat 

mempertahankan mutu buah manggis selama 16 hari. 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kulit buah manggis 

memiliki kandungan senyawa bioaktif yang sangat bermanfaat. Beberapa senyawa 

tersebut terutama berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas dan kuantitas senyawa bioaktif dapat 
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dipengaruhi oleh suhu dan lama penyimpanan. Isro’illa (2016) menyatakan dalam 

hasil penelitiannya bahwa kadar saponin bervariasi tergantung pada suhu 

penyimpanan. Selain itu, aktivitas antioksidan juga dapat menurun seiring 

lamanya penyimpanan dan dipengaruhi oleh suhu penyimpanan. Suhu rendah 

terbukti dapat mempertahankan stabilitas antioksidan dalam suatu bahan 

(Rahmawati, 2017).  

Kulit buah manggis memiliki kandungan senyawa bioaktif yang tergolong 

ke dalam flavonoid dan fenolik. Salah satu contoh dari senyawa tersebut ialah 

antosianin. Stabilitas antosianin juga dipengaruhi oleh suhu dan lama 

penyimpanan. Suhu rendah lebih dapat mempertahankan stabilitas daripada suhu 

ruang (Nugrahawati, 2010). Hasil penelitian Roza dkk. (2017) mengungkapkan 

bahwa semakin lama penyimpanan buah manggis, kadar total fenol juga semakin 

menurun. 

2.1.3. Metode ekstraksi: maserasi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan dari bahan campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai (Mukhriani, 2014). Tujuan ekstraksi bahan 

alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. 

Menurut Mukhriani, proses ekstraksi khususnya untuk bahan yang berasal dari 

tumbuhan adalah sebagai berikut: 

a. Pengelompokan bagian tumbuhan  (daun, bunga, dll), pengeringan dan 

penggilingan bagian tumbuhan. 

b. Pemilihan pelarut. 

c. Pelarut polar: air, etanol, metanol, dan sebagainya. 

d. Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometan, dan sebagainya. 

e. Pelarut nonpolar: n-heksan, petroleum eter, kloroform, dan sebagainya. 

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang 

sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses 

ekstraksi dihentikan ketika mencapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa 

dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, 

pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan.  
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Kerugian utama dari metode ini ialah memakan banyak waktu, pelarut 

yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. 

Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi dalam suhu kamar. 

Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-

senyawa yang bersifat termolabil. 

2.1.4. Metode pengujian antimikroba: difusi cakram dan dilusi 

Menurut Pratiwi (2008), secara umum terdapat 2 macam metode pengujian 

antimikroba yaitu metode difusi dan dilusi. Metode difusi cakram (disk diffusion) 

ditujukan untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Piringan yang berisi agen 

antimikroba diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme 

yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan 

adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada 

permukaan agar. 

Adapun metode dilusi ditujukan untuk mengukur MIC (Minimum Inhibitory 

Concentration atau Kadar Hambat Minimum, KHM) dan MBC (Minimum 

Bactericidal Concentration atau Kadar Bunuh Minimum, KBM). Kadar Hambat 

Minimum (KHM) merupakan kadar/konsentrasi terendah ekstrak yang masih 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Metode dilusi dilakukan dengan 

membuat seri pengenceran ekstrak yang kemudian akan diuji efektivitasnya dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri. Penelitian Raharjati dan Puspawati (2013) 

dalam menentukan nilai KHM melalui metode dilusi dilakukan dengan menanam 

langsung bakteri dalam media cair yang berisi ekstrak yang telah diencerkan, 

kemudian diamati tingkat kekeruhannya. Hasil percobaan tersebut ternyata tidak 

dapat diamati, karena secara alami warna ekstrak kulit buah manggis berwarna 

coklat keruh, sehingga sulit untuk menentukan tingkat kekeruhan yang disebabkan 

oleh kontaminasi bakteri. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2013) 

melalui metode yang sama (dilusi), bakteri ditanam ke dalam larutan media padat 

yang sebelumnya telah ditetesi ekstrak hasil pengenceran. Kemudian media dalam 

cawan petri tersebut digoyang agar bakteri dan ekstrak tersebar merata. 

Pengamatan dilakukan dengan melihat banyaknya koloni yang tumbuh pada 

media setelah diinkubasi selama 18 – 24 jam.  
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2.1.5. Penyakit hawar daun bakteri (HDB)  

Penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB) merupakan salah satu penyakit yang 

paling merugikan pada tanaman padi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Masyarakat lebih akrab mengenal penyakit ini 

dengan istilah penyakit kresek. Di Indonesia, keberadaan penyakit HDB 

dilaporkan sejak tahun 1950-an pada tanaman padi muda di daerah Bogor dengan 

gejala layu. Pengembangan varietas unggul berdaya hasil tinggi tetapi rentan 

HDB seperti varietas IR64 menyebabkan penyakit ini berkembang dan menyebar 

ke seluruh sentra produksi padi, terutama di Jawa (Sudir dkk., 2012). 

Besarnya penurunan hasil padi akibat penyakit HDB bervariasi bergantung 

pada keparahan penyakit dan stadia awal infeksi tanaman (Kadir dkk., 2009). Di 

Jepang, kehilangan hasil padi akibat penyakit ini berkisar antara 20 - 50%. 

Ambang kerusakan tanaman padi akibat penyakit HDB berkisar antara 20 - 30% 

pada dua minggu sebelum panen. Setiap kenaikan 10%  intensitas HDB dari 

ambang kerusakan menyebabkan kehilangan hasil gabah meningkat 5 - 7% 

(Susanto dan Sudir, 2012). 

2.1.6. Bakteri penyebab HDB (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) 

Bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) bersifat gram negatif, 

berbentuk batang pendek dengan ukuran 0,45 - 0,75 x 0,65 - 2,1 µ, dengan satu 

flagella polar di salah satu ujungnya dengan ukuran 0,03 - 8,75 µ (Sudir dkk., 

2012). Bakteri HDB bersel tunggal, tidak membentuk spora, dan tanpa kapsul 

(Tasliah, 2012). Adapun klasifikasi dari bakteri Xoo ialah sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Filum : Proteobacteria  

Kelas : Gammaproteobacteria   

Ordo : Xanthomonadales  

Famili : Xanthomonadaceae  

Genus :  Xanthomonas 

Spesies :  Xanthomonas oryzae pv. oryzae    

(Centre for Agriculture and Bioscience International, 2017) 
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Sel bakteri hawar daun masuk ke dalam jaringan tanaman melalui pori-pori 

atau stomata pada daun, atau lewat celah/retakan yang terjadi akibat pertumbuhan 

tanaman, seperti munculnya akar. Setelah masuk ke jaringan tanaman, bakteri lalu 

memperbanyak diri atau tumbuh, kemudian menyerang sistem vaskuler tanaman. 

Cairan yang mengandung bakteri akhirnya keluar ke permukaan daun pada daerah 

yang terbentuk lesi/luka. Pada helaian daun, cairan bakteri akan terlihat seperti 

embun susu. Selanjutnya lesi akan berubah menjadi kuning keputihan dan daun 

mengering (Tasliah, 2012). 

2.1.7. Gejala penyakit HDB 

Bila serangan terjadi pada awal pertumbuhan, tanaman menjadi layu dan 

mati, gejala ini disebut kresek. Gejala kresek sangat mirip dengan gejala sundep 

yang timbul akibat serangan hama penggerek batang pada tanaman fase vegetatif. 

Pada tanaman dewasa umur lebih dari 4 minggu setelah tanam, penyakit HDB 

menimbulkan gejala hawar (blight). Gejala diawali berupa bercak kebasahan 

berwarna keabu-abuan pada satu atau kedua sisi daun, biasanya dimulai dari 

pucuk daun atau beberapa sentimeter dari pucuk daun. Bercak ini kemudian 

berkembang meluas ke ujung dan pangkal daun dan melebar. Bagian daun yang 

terinfeksi berwarna hijau keabu-abuan dan agak menggulung, kemudian 

mengering dan berwarna abu-abu keputihan. Pada tanaman yang rentan, gejala ini 

terus berkembang hingga seluruh daun menjadi kering dan kadang-kadang sampai 

pelepah. Menurut Sudir dkk. (2012), pada pagi hari saat cuaca lembap dan 

berembun, eksudat bakteri sering keluar ke permukaan bercak berupa cairan 

berwarna kuning dan pada siang hari setelah kering menjadi bulatan kecil 

berwarna kuning. Eksudat ini merupakan kumpulan massa bakteri yang mudah 

jatuh dan tersebar oleh angin dan gesekan daun. 

Gejala kresek maupun hawar dimulai dari tepi daun, berwarna keabu-abuan 

dan lama-lama daun menjadi kering. Pada varietas rentan, gejala menjadi sistemik 

dan mirip gejala terbakar. Bila serangan terjadi saat berbunga, proses pengisian 

gabah menjadi tidak sempurna, menyebabkan gabah tidak terisi penuh atau 

bahkan hampa. Pada kondisi seperti ini kehilangan hasil mencapai 50 - 70 %. 

(Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 2014).  
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2.2. Kerangka berpikir 

Manggis (Garcinia mangostana L.) diyakini sebagai tanaman buah dengan 

beragam manfaat. Tidak hanya pada daging buah, tetapi juga kulit buah manggis 

memiliki manfaat dengan adanya kandungan senyawa xanthone yang berfungsi 

sebagai antibakteri. Menurut Anindya (2012), zat xanthone yang terkandung di 

dalam kulit buah manggis merupakan senyawa bioflavonoid. Mekanisme 

bioflavonoid sebagai antibakteri ialah dengan meracuni protoplasma, merusak dan 

menembus dinding sel serta mengendapkan protein sel bakteri meskipun pada 

konsentrasi yang sangat rendah. 

Besarnya kandungan manfaat buah manggis berbanding lurus dengan 

tingginya kualitas manggis. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas 

manggis di antaranya ialah suhu dan lama penyimpanan. Oleh karena itu, 

diperlukan suhu dan umur simpan manggis yang optimal dalam penanganan 

manggis yang akan diekstrak kulitnya. Stabilitas senyawa bioaktif pada kulit buah 

manggis dipengaruhi pula oleh suhu dan lama penyimpanan. Hal tersebut sangat 

penting mengingat bahwa senyawa bioaktif pada kulit buah manggis merupakan 

kunci dari aktivitas farmakologis yang dimilikinya. 

Mayoritas senyawa bioaktif di dalam kulit buah manggis tergolong dalam 

senyawa fenolik dan flavonoid, di antaranya ialah xanthone beserta turunannya, 

pigmen antosianin dan lain-lain. Hasil penelitian Roza dkk. (2017) menunjukkan 

bahwa kadar total fenol dari kulit manggis yang tanpa disimpan memiliki 

konsentrasi sebesar 195,51 mg/g sampel, jauh lebih tinggi daripada kulit manggis 

yang disimpan selama 10 hari (81,17 mg/g) dan 20 hari (71,02 mg/g). Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan dilakukan maka kadar fenol 

akan semakin menurun. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa aktivitas 

antioksidan kulit manggis juga menurun selama penyimpanan, di mana kulit 

manggis tanpa disimpan memiliki nilai IC50 sebesar 6,80 ppm, lebih rendah 

daripada perlakuan penyimpanan 10 hari (24,68 ppm) dan 20 hari (26,47 ppm). 

Perlu diketahui bahwa nilai IC50 berbanding terbalik dengan aktivitas antioksidan 

dari suatu sampel.  
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Senyawa α-mangostin merupakan salah satu turunan dari xanthone yang 

stabilitasnya juga turut dipengaruhi oleh suhu dan lama penyimpanan. Narulita 

(2014) telah menguji stabilitas α-mangostin pada suhu 45±5 ˚C dan kelembaban 

75±5% selama 21 hari. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa kadar α-

mangostin menurun sebanyak 31,11% dan berpengaruh nyata (p ≤ 0,05). Selain 

xanthone, senyawa fenol lainnya yang terkandung dalam kulit buah manggis ialah 

antosianin. Nugrahawati (2010) melakukan penelitian untuk menguji stabilitas 

antosianin berdasarkan pengaruh suhu dan warna kemasan penyimpanan yang 

berbeda. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa nilai antosianin total yang 

mengalami laju penurunan terendah adalah sampel yang diberi perlakuan 

disimpan dalam suhu refrigerator dalam botol gelap dengan penurunan sebesar 

39,6694%. Hal tersebut menunjukkan bahwa stabilitas antosianin lebih terjaga di 

dalam suhu rendah daripada suhu ruang. 

Senyawa bioaktif lain yang tak kalah penting di dalam kulit buah manggis 

ialah saponin. Saponin berperan aktif di dalam aktivitas antimikrobial. Hasil 

penelitian Isro’illa (2016) menyatakan bahwa lama meskipun lama penyimpanan 

tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan kadar saponin, tetapi suhu 

penyimpanan dapat mempengaruhi besarnya kadar saponin. Kadar saponin pada 

perlakuan suhu 11±1 ˚C mencapai 0,465 cm2/0,1 g sampel, lebih tinggi daripada 

perlakuan suhu 29±1 ˚C dan 39,5±0,5 ˚C yang masing-masing sebesar 0,410 

cm2/0,1 g dan 0,4525 cm2/0,1 g sampel. 

Beberapa hasil penelitian terutama di bidang kesehatan yang telah 

dipublikasikan menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah manggis terbukti memiliki 

pengaruh antibakteri terhadap patogen tertentu. Hasil penelitian Sujono dan 

Nuryati (2017) menyimpulkan hal yang positif terkait dengan efek antibakteri 

ekstrak kulit buah manggis terhadap bakteri Staphyllococcus aureus berdasarkan 

zona hambat yang ditimbulkan pada konsentrasi 16%, meskipun zona hambat 

tersebut masih lebih rendah daripada antibiotik cyprofloxacin. Akan tetapi 

aktivitas antibakteri tersebut dinilai tidak begitu efektif terhadap Escherichia coli. 

Pernyataan Sujono demikian sejalan dengan Anindya (2012) yang menyatakan 

bahwa ekstrak kulit buah manggis pada beberapa konsentrasi pengenceran tidak 
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memiliki efek hambatan terhadap E. coli, tetapi dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri S.dysentriae. Kedua penelitian tersebut menggunakan metode difusi 

cakram (disc diffusion) untuk mendeterminasi efek antibakteri dari ekstrak kulit 

buah manggis. 

Penelitian ekstrak kulit buah manggis untuk pengendalian penyakit pada 

tanaman belum begitu banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Bisri 

(2017) memanfaatkan ekstrak kulit buah manggis sebagai edible coating untuk 

mengendalikan penyakit antraknosa yang disebabkan oleh Colletotrichum capsici 

pada cabai. Aplikasi ekstrak kulit buah manggis sebagai edible coating mampu 

menekan keparahan penyakit antraknosa sebesar 57% dan memperpanjang masa 

inkubasi C. capsici sebesar 94% (dari 2,13 hari menjadi 4,13 hari). 

Dalam bidang pertanian, terdapat banyak sekali penyakit-penyakit 

disebabkan oleh bakteri yang menyerang komoditas-komoditas penting. Salah 

satu penyakit tersebut ialah Hawar Daun Bakteri (HDB) yang menyerang tanaman 

padi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae. 

Masyarakat lebih akrab mengenal penyakit ini dengan istilah penyakit kresek. 

Banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit ini sehingga perlu 

adanya pengendalian penyakit secara terpadu. 

Hingga saat ini, teknik-teknik pengendalian penyakit HDB masih dilakukan 

sebatas pada upaya pencegahan (preventif) yang meliputi teknik kultur yang baik, 

sanitasi lingkungan serta pemilihan varietas unggul yang tahan. Adapun teknik 

pengendalian secara kimia pada era sekarang dinilai semakin tidak efektif 

dikarenakan adanya resistensi patogen tersebut serta dampak negatif lingkungan 

yang diberikan dinilai terlalu beresiko. Oleh karena itu, diperlukan teknik 

pengendalian lain yang lebih aman namun tetap efektif dalam menghambat 

ataupun mengatasi penyakit HDB yang meresahkan tersebut, salah satunya ialah 

melalui pemanfaatan metabolit sekunder dari tanaman tertentu sebagai pestisida 

nabati dalam upaya pengendalian secara botanis (botanical control). 

Berdasarkan uraian di atas, ekstrak kulit buah manggis memiliki potensi 

sebagai antibakteri yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan patogen 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae yang menjadi penyebab penyakit kresek/HDB. 



15 
 

Suhu dan lama penyimpanan yang optimal pun perlu diperhatikan untuk menjaga 

stabilitas senyawa bioaktif dalam kulit buah manggis.  

2.3. Hipotesis 

a. Ada interaksi antara suhu dan lama simpan manggis terhadap aktivitas 

antibakteri ekstrak kulit buah manggis. 

b. Didapatkan kombinasi perlakuan suhu dan lama simpan manggis yang 

mampu memberikan pengaruh aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah 

manggis yang terbaik. 

 


